
Varför är ishockey bättre än andra sporter att 
se på TV eller live?
Det är en speciell känsla. Det händer mycket i 
ishockey om man jämför med andra sporter. 
Det är mycket mer fart. Att se det på TV är helt 
underbart men det är ännu roligare att se det 
live för då får man känsla av klacken och ljudet 
och man får en bra gemenskap. 

Nedsläpp är en poddserie om Frölunda Hockey som 
publiceras varje fredag. Alexander Bergström är 
programledare och med sig har han bisittare från 
Mediabyrån som varierar från program till program 
samt ibland även inbjudna gäster.

Den nya ishockey podden: Nedsläpp!

Alexander, du är programledare för nya 
podcasten Nedsläpp. Vad handlar den om?
Den handlar om ishockeylaget Frölunda som jag 
är ett stort fan av. Intresset tog fart 2007, två år 
efter att Frölunda tagit sitt andra SM-guld. Jag 
hade årskort 2019/2020. Annars blir det enstaka 
matcher per säsong.
Hur ofta kommer den ut?
Varje fredag släpper vi ett nytt avsnitt. Vi har 
gjort 2 avsnitt hittills. Ibland har vi gäster, senast 
hockeybloggaren Henrik Leman som var väldigt 
trevlig.
Hur går jobbet med ett avsnitt till?
Vi börjar med att gå igenom våra stående 
programpunkter. Sedan utser vi veckans spelare 
och även veckans NHL-spelare med rötter i 
Frölunda och pratar om dem. 
Vilka är dina favoritspelare denna säsong och 
historiskt?
Denna säsongen har jag Ryan Lasch. Jag har 
alltid gillat honom. Sedan har vi Spacek som 
också är ny och duktig. Historiskt sett så är det 
Joel Lundkvist. Sedan var Joels bror Henrik 
fantastisk de säsongerna han spelade i Frölunda. 
Henrik var tvungen att lägga av men jag har hört 
att han ska få en stor roll i Frölundas arbete. Han 
ska jobba i Frölundas styrelse. Han jobbar just 
nu med TV under New York Rangers matcher. 
Niklas Andersson var en fantastisk spelare. Tomi 
Kallio var också helt underbar med sina 433 
matcher i Frölundatröjan.
Vad har ni för återkommande programpunkter?
Förutom de jag redan nämnt så pratar vi 
tabelläge, föregående match, kommande match 
och så tippar vi resultat. 

Patrick Wandelt
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(2 portioner)

Du behöver:
• Creme fraiche   5 dl
• Fetaost   1 Paket 
• Isbergssallad   135 gram
• Paprika   1 styck
• Körsbärstomater  6 styck
• Olivolja   0,5 dl
• Pasta    200 g

Tips på tillbehör:
• Oliver
• Skinka eller kassler (strimlad)
• Oregano
• Peppar

Gör så här:
1. Koka pastan enligt anvisningar på paketet.
2. Hacka grönsakerna, salladen och tärna 
fetaosten.
3. Lägg alla ingredienser i en stor bunke (pasta, 
grönsaker, fetaost), blanda runt och ringla över 
olivoljan.  Smaka av med peppar och salt efter 
smak. Njut av maten!
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UEFA Champions League

Inför säsongen 1991/1992 ändrade Europacupen 
för klubblag namn till Champions League. Från 
början var turneringen avsedd endast för respektive 
lands mästarklubbar, men fem år efter namnbytet 
fick fler klubbar delta. Deltagandet baseras på ett 
rankingsystem, där de största ligorna (England, 
Spanien, Tyskland, Italien) kan ha upp till 4 lag i 
spel. De lägre rankade ligorna, som till exempel 
Sveriges allsvenska, har ingen direktplats alls utan 
måste kvala in till turneringen.

Champions League består av gruppspel och slutspel. 
I gruppspelet möts lagen i två matcher, hemma och 
borta. Finalen avgörs i en match på neutral plan. 
Vinnaren är garanterad en plats i nästkommande års 
turnering, men får också spela UEFA Super Cup mot 
vinnaren i Europa League, som är namnet på UEFA:s 
klubblagsturnering för de lag som inte tillhör det 
absoluta toppskiktet i de europeiska ligorna. 

UEFA Champions League har fått en allt större 
betydelse för de deltagande lagen, inte minst 
ekonomiskt. En plats i gruppspelet är värd drygt 
15 miljoner euro. Utöver det belönas vinster på 
gruppspelsnivån med knappt 3 miljoner euro och 
en oavgjord match genererar nästan en miljon euro. 
Det lag som tar hem hela turneringen får, förutom 
segerpokalen, 20 miljoner euro.

Mest framgångsrika har spanska lag varit, följt av de 
engelska. Den klubb som vunnit flest titlar är Real 
Madrid med hela 13 finalvinster. Svenska lag som 
deltagit genom åren är AIK, Helsingborgs IF och 
Malmö FF. 

2001 startade Uefa Women´s Champions League. 
Mesta mästarna på damsidan är franska Lyon med 
7 titlar.  Genom åren har Umeå IK, Tyresö FF, BK 
Häcken och FC Rosengård representerat Sverige 
med stor framgång. Umeå IK har faktiskt vunnit 
Women´s Champions League två gånger – 2003 och 
2004!

Erik Lindmark Jr.
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Mediabyrån är en daglig verksamhet inom 
Göteborgs Stad som producerar film på 

uppdrag av föreningar och organisationer. Vi 
gör också nättidning, poddcast och webb-tv. 

www.mediabyrandv.se 



Våra kvarter – Gullbergskaj

Gullbergs kaj, Suckarnas kaj, Döda skeppens kaj eller 
Drömmarnas kaj. Kärt barn har många namn. 

Området ligger centralt, men samtidigt isolerat för sig själv strax 
intill nybyggda Hisingsbron. 600 meter lång är denna stensatta kaj. 

Fram till mitten av 1800-talet var det ett våtmarksområde bestående 
av vass, därför heter området Gullbergsvass. Användningen som 
lastkaj upphörde på 1950-talet, men kajen har funnits kvar som en 
motvikt till en allt snabbare växande stad. 

Har man en dröm om att en gång ge sig ut på haven, bara man först 
fått ordning på båten, då är det hit man kommer. De flesta blir dock 
kvar tills båtarna sjunker. Området har varit en fristad både för de 
ibland udda båtägarna och för mer ljusskygga karaktärer. Kajen 
har alltid dragits med ett visst rykte men är faktiskt en unik miljö i 
Göteborg. Mycket har skrivits om Gullbergskaj och dess invånare. 

Håkan Hellström beskriver platsen i sin låt Mitt Gullbergskaj 
paradis:

”Möt mig där båtarna rullar ut senare idag
Bland rostiga cyklar, gummidäck och fabriksfasader
Krossat glas och avloppsrör”
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